PRINTERLEASING – BREEX Europe NV
PRINTERLEASING is de grootste kantoorautomatisatiepartner op de Belgische markt. Het grote
voordeel is onze regionale aanwezigheid, alsook de jarenlange expertise in het aanbieden van
multifunctionele XEROX printers voor zowel de KMO als multinational.
Wij opereren vanuit het oogpunt om onze klanten het juiste advies te verstrekken inzake de aankoopof leasing van zijn printerpark, dit gekoppeld aan een service op maat.
Printerleasing is de specialist in het beheren van complete documentenstromen. De techniek heeft de
afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt door middel van de digitalisatienoden. Wat
hetzelfde is gebleven is ons stereven naar kwaliteit, maatwerk en serviceverlening.

Kwaliteit
De kracht van PRINTERLEASING zit in de kwaliteit, het maatwerk en de service die wij de klanten
bieden. Deze onderwerpen staan dan ook centraal in ons kwaliteitsprogramma. Onze organisatie
voldoet aan een groot aantal eisen ten aanzien van inzichtelijkheid, beheersbaarheid en
bestuurbaarheid. Zelf bieden we onze klanten daarmee de zekerheid dat er achter onze producten en
diensten een kwaliteitsorganisatie staat.

Service
PRINTERLEASING streeft samen met zijn partners XEROX, TECHDATA & ESSERS ernaar om de
beste en meest complete serviceleverancier in de branche te zijn en stelt daarom in al haar processen
de klant centraal. De klant en ook de medewerker wordt als een individu met eigen wensen en
verwachtingen beschouwd. Deze individuele wensen en verwachtingen zijn leidend in de werkwijzen
en afhandeling van welke vraag of situatie dan ook. Wij proberen de gestelde verwachtingen te
overtreffen door het continu opleiden, coachen, controleren en verbeteren van onze klanten,
medewerkers en processen ten behoeve van een optimale klanttevredenheid. Kortom: continu
verbeteren!

Producten
Het productgamma omvat een brede waaier aan de allerlaatste nieuwe en met awards bekroonde
XEROX-apparatuur. Bij deze geven wij u alvast een overzicht van de belangrijkste producten uit het
gamma die volledig op maat van iedere klant worden geconfigureerd; en dit volgens zijn noden.
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Financieel

Iedere klant zijn bedrijfsvoering is verschillend. Daarom ook onze uitgebreide
financieringsmogelijkheden en dit tegen de allerbeste voorwaarden op de markt. Onze commerciële
adviseurs denken met u mee en voorzien U van een sterke & onderbouwde oplossing.

Digitalisatie
Ieder bedrijf heeft met specifieke uitdagingen te maken. Maar er is één belangrijke uitdaging waar
alle bedrijven vandaag de dag voor staan: " de digitale transformatie ", dewelke voor ieder een
oplossing op maat vergt.
Het maakt niet uit met welke problemen uw bedrijf geconfronteerd wordt, uw resultaten zijn voor
een groot deel afhankelijk van de mate waarin alle bedrijfsonderdelen de digitale technologie
toepassen.
PRINTERLEASING - BREEX Europe NV biedt u alvast graag de helpende hand. Wij hebben namelijk
naast de knowhow van verschillende soorten accounting-, follow-me-, beveiligings-, .... oplossingen
tevens een eigen portaal ontwikkeld waarin de KMO zijn inkomende- & uitgaande factureren kan
verwerken, klanten en leveranciers beheren, in- en uitgaande betalingen kan beheren, offertes
opmaken, ... en dit alles kan communiceren in 1 beweging met het accountantskantoor.
Pure tijdswinst & kostenbesparing.
Contacteer ons en informeer naar “MyBreex”

Locaties
Dankzij de verschillende vestigingen te Kontich, Lokeren & Gent kan PRINTERLEASING zijn service
handig over heel België organiseren. Door de nauwe samenwerking met XEROX kunnen we het hele
arsenaal aan producten gekoppeld aan dezelfde vereiste kwaliteit grensoverschrijdend gaan
aanbieden. Dit komt uiteraard ten goede van onze klanten die ook andere Europese of Internationale
bijhuizen hebben.

Mensen
Bij PRINTERLEASING is de menselijke factor even belangrijk als onze uitgebreide technische- &
financiële expertise. Ons team bestaat uit meer dan 100 uiterst gemotiveerde business professionals
met een sterke "can do" - attitude. Ons doel is om onze klanten bij hun projecten & diensten
professioneel te ondersteunen met de juiste vaardigheden en door gebruik te maken van de
benodigde technologie met hoge toegevoegde waarde. We zoeken steeds de meest kostenefficiënte
oplossing met behoud van het hoogste kwaliteitsniveau.
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